النجليزية
نصائح إلى أسر متعلمي اللغة إ
www.txel.org

الترجمة

النترنت من اللغة
كيف يمكنني ترجمة محتوى عبر إ
أفضلها؟
النجليزية إلى اللغة التي ّ
إ

على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الخاص بك ،يمكنك تثبيت تطبيق
ترجمة  Googleمجانًا .وبعد تثبيته ،يمكنك استخدامه دون االتصال
بالنترنت .ويمكن استخدام ترجمة  Googleلترجمة النصوص ،والكتابة بخط
إ
اليد ،والمحادثات ،ومواقع ويب.

أ
السئلة

ما الذي يمكنني فعله في حالة مواجهة صعوبة في
فهم أ
العمال المدرسية الخاصة بطفلي؟

ال بأس إذا كنت غير متأكد من كيفية مساعدة طفلك .يمكنك التواصل مع
المعلم الخاص بطفلك أو شخص آخر في المدرسة .التمس معلومات االتصال
من المدرسة.

حدد أماكن
ُم ِّ
الوجبات

كيف يمكنني العثور على الوجبات الخاصة بطفلي؟

تفضل بزيارة  TXSchools.govللعثور على أ
الماكن القريبة من المدرسة
معا)
قدم وجبات مدرسية مجانية (تُوفِّر وجب َتي إ
التي تُ ِّ
الفطار والغداء لالستالم ً
في الوقت الذي يتم إغالق المباني المدرسية فيه .اختر "مكان استالم الوجبات"
وأدخل العنوان للعثور على المكان أ
القرب.
ِ

النترنت
إ

النترنت حتى يتمكن طفلي من
كيف يمكنني إعداد إ
االتصال بمدرسته؟

قدمي خدمة الكابل الذين يقدمون خدمة
قامت  TEAبإعداد قائمة تضم ُم ِّ
والنترنت في الوقت الذي يتم إغالق المدارس فيه
النطاق الترددي العريض إ
بسبب فيروس كوفيد .19 -ويمكن الوصول إلى القائمة من خالل الرابط التالي:
مقدمي خدمة النترنت :إبقاء أ
السر على اتصال
إ
ُ ِّ

tea.texas.gov

أ
الجهزة

اللكتروني
كيف يمكنني تغيير اللغة على الجهاز إ
لدي؟
الم َّ
الخاص بي إلى اللغة ُ
فضلة ّ

"العدادات" الخاص بمعظم أجهزة الكمبيوتر،
يمكنك االنتقال إلى قسم إ
والهواتف ،أ
فضلة على الجهاز.
الم
اللغة
لتغيير
والجهزة اللوحية
ُ َّ
•لتغيير اللغة على جهاز  ،iPhoneأو جهاز  ،iPadأو جهاز ،iPod Touch
الخاص بك ،اتبع تلك التوجيهات
•لتغيير اللغة على جهاز  Androidالخاص بك ،اتبع تلك التوجيهات

أ

أ

اللكتروني
تفضل بزيارة صفحة أولياء المور والسر الموجودة على الموقع إ
 txel.orgللحصول على موارد ودعم إضافي لطفلك.

